
  

Sverigeansvarig (SA) inom affärsområdet TBST Social Media! 
 

Driven och kan leverera? Bli Sverigeansvarig (SA) inom affärsområdet TBST 

Social Media! 
 

Anmäl Ditt intresse på kontaktformuläret längst ner på varje hemsida som  

Sverigeansvarig (SA) inom affärsområdet TBST Social Media. Vill Du veta mer? 

Kontakta Lasse TBST GROUP: 070-244 76 38.  

 

Tillsammans hjälps vi åt att skapa bra förutsättningar för en ökad lönsamhet. 

 

Vi söker Dig med eget företag/frilansare som TILLSAMMANS vill bygga upp 

Sverigeverksamheten och har eget/drivit marknadsföringsbolag eller är driven inom Sociala 

Medier och ”vill lite mer”. 

 

Vår ambition, att TBST Group, inom 5 år är Sveriges ledande Tjänste- och 

Bemanningsföretag samt att TBST Social Media alltid efterfrågas. 

• Är din tankeverksamhet om en smart expansion alltid igång?  

• Tillsammans kan Du hålla farten uppe och jobba med flera verktyg och väsentligt 

smartare mot utvecklingen av affärsområdet.  

• Med oss får Du möjlighet till en utvecklingspotential utan motstycke i Sverige, tror vi. 

• Bokföraren behöver städat. Städföretaget behöver datasupport. Dataföretaget behöver 

bygga nytt. Byggföretaget behöver investera i ny bilpark. TBST Finance förmedlar lån 

och behöver städhjälp. Kretsen sluter sig… 

 

Tillsammans i vår Franchise/Frilansgrupp öppnas dörrarna till… 

• Effektivt arbete: Du behöver inte alltid själv ragga jobb om Du inte vill förstås – TBST 

Sale/Marketing är experterna som kan försäljning bättre. Anlita dem istället till 

subventionerade kostnader. Bokföra själv när Du inte är duktig på det – 

Redovisningskonsulterna inom gruppen kan det bättre. Anlita dem osv…  

• Flexibelt arbete: Redovisning – Data – Redovisningskonsulterna m fl arbetar hemifrån 

när de själva bestämmer: Ökar produktiviteten. Du jobbar också när Du vill och var Du 

vill. Som egen har man ”frihet under ansvar”.  

• Marknadsföring, Reklamproduktion, Direktförsäljning, Telefonpassning: Allt finns 

dukat och tillgängligt om Du vill själv till priser som är för de i gruppen mycket låga.  
 

Var smart Du med! Arbeta bara med det Du kan. Andra experter inom sina områden i 

TBST-Group hjälper till med resten ”nästan gratis” = subventionerade priser. 
 

Investera i framtiden, Din egna!  

Robotar tar över mer och mer. Människor arbetar längre, lever längre. Stora företag i Sverige 

har lagt ner verksamheterna, tas över i andra länder med lägre personalkostnader oftast. 

Förändring kan bara Du själv åstadkomma.  

 

Söker man Jobb idag så står 100-tal andra i kö… Är det lätt? Värsta av allt om man är kunnig 

på nå´t att man aldrig kommer ut i sysselsättning. Din egen kunskap tynar bort som orken 

och kraften. Otryggheten kryper på en allt närmare… tyvärr… därför våga förändra och bli 

Din egen som Frilansare (saknar företag ”egenanställd” och agerar som egen företagare) 

eller Franchisetagare (har företag och vill bygga och effektivisera företagets egna 

varumärke inom TBST GROUP)! 

 

Det finns bara en som kan förändra och det är Du!  
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Sverigeansvarig (SA) inom affärsområdet TBST Social Media! 
 

Vi erbjuder därför Dig med kompetens inom någon av våra affärsområden...  

1. TBST Administration (Bokförare, Redovisningsbyrå, Löneexpert mm) 

2. TBST Data Business/Private (Programmerare, Webbyrå, Designer mm) 

3. TBST Sale Marketing (Säljare, Försäljningsbolag, Annonsmakare mm) 

4. TBST Finance (Banktjänsteman, Finansbolag, JAK kunnig mm) 

5. TBST App (Apptillverkare, Appföretagare, Datakunnig mm) 

6. TBST Social Media (Facebook, Instagram, Marknadsföringsföretag mm) 

7. TBST Store (Webbutikbyggare, Dataföretag mm) 

8. TBST Building (Snickare, Byggföretagare, Byggmästare mm) 

9. TBST Cleaning (Städare, Städföretagare, Kontor - Flyttstäd mm) 

10. TBST Electricity (Elektriker, Elfirma, Elbehörig mm) 

11. TBST Handyman (Allt i Allo, Byggstäd, Trädgårdsskötsel mm) 

12. TBST Painting (Målare, Målerifirma mm) 

13. TBST VVS (Rörmokare, VVS Företag mm) 

14. TBST Accountant (Revisor, Revisionsbyrå mm) 

15. TBST Lawyer (Jurist, Advokatbyrå mm) 

16. TBST Catering (Cateringföretagare, Intresse av Klok Mat som är god och bra för hälsan) 

17. TBST Secure (Datasäkerhet, Byggsäkerhet, Personlig säkerhet, Bakgrundskontroller) 

18. TBST Integration (Invandring, Socialt ansvar, Migration mm) 
 

... att ingå i gruppen, konsulter i samverkan, TBST - GROUP. Anmäl Ditt intresse på 

kontaktformuläret längst ner på varje sida. 
 

Vi fokuserar på att Du har kompetensen och en vilja av att visa Dina kunskaper. 

Tillsammans förvandlar vi gruppen och kunderna till lönsamhet. 
 

Vad investerar Du i? OBS!! NYHET… 

Franchisetagare alt Frilansare som Sverigeansvarig (SA) inom affärsområdet  TBST Social 

Media. 

Frilans- och Franchiseavgift: Engångsavgift, Du investerar i området. Slutar Du så har 

säkert investeringen ökat i värde.  
 

Sverigeansvarig (SA): 1 person/företag som Frilansare/Franchisetagare. Ansvarig för hela 

Sverige. 

Frilans- Franchiseavgift 30 tkr/exkl. moms (tidigare 75 tkr). 
 

Länsansvarig (Regionombud RO): 1 person som Frilansare/Franchisetagare i varje län. 

Frilans- Franchiseavgift 15 tkr/exkl. moms (tidigare 55 tkr) 
 

Kommunansvarig (Lokalombud LO): minst 1 person/företag som 

Frilansare/Franchisetagare per kommun. 

Frilans- Franchiseavgift 7,5 tkr/exkl. moms (tidigare 25 tkr) 

 

Notera att vi kan låna ut till avgiften till rätt person alt företag! 

 

Vad tjänar Du/Ditt företag som Sverigeansvarig (SA)? 

Ersättningen är inom affärsområdet baserad på underställdas Frilans- och Franchiseavgift 

(unikt, vi är ensamma om det!) och Omsättning (serviceavgiften) samt egna affärer och 

tipsersättning som alltid utgår på affärer som görs inom gruppen. Exvis om det saknas 

underställd Regionombud (Länsansvarig) inom området så har Du 30% på Frilans- och 

Franchiseavgiften samt 30% på Omsättningsavgiften på varje Lokalombud. 
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Sverigeansvarig (SA) inom affärsområdet TBST Social Media! 
 

 

 

OBS! Ingen i gruppen behöver därför syssla direkt med Rekrytering. Naturligtvis har man 

egna kontakter inom affärsområdet och då hjälper man till mer aktivt i rekryteringen. 

Dynamiken, att alla hjälps åt, gäller i TBST Group.  

 

Var och en gör det man är bäst på är grundläggande och att grundannonseringen eller 

marknadsföringen sköts av HK vilket skapar stort intresse och är uppskattat. Även interna tips 

(kan ges bl a på Tipsakuten) från medlemmar i gruppen, vartefter gruppen blir större, är 

tipsen speciellt värdefulla.  

 

Du tar emot ersättningen efter en lyckad rekrytering (se ovan även om tipsersättning) samt tar 

en personlig kontakt med den rekryterade för att bygga team. 

 

Vad erbjuder vi alla Frilansare och Franchisetagare? 

  

• Alla Franchisetagare alt Frilansare investerar i en rättighet och får ett exklusivt område. 

 

• Uppdrag inom området kommer från olika håll, externa kunder, vartefter vi växer från 

Franchise och Frilansarna i gruppen. Vi exponerar gruppens medlemmar med 

annonsering. Tipsakuten ger uppdrag och hemsidor exponeras på företagssidorna.  

 

• Som Franchisetagare har Du/Ditt företag stöd/subventionerade kostnader i det mesta som 

en företagare inte annars har, exvis administration, datasupport och marknadsföring mm. 

 

• Ditt företag ingår i ett nätverk av egna företagare och Du kan med hjälp av kollegor ta åt 

Dig större uppdrag som mindre företag annars måste tacka nej till. 

 

Fyll i Din intresseanmälan på kontaktformuläret nederst på den hemsida och affärsområde 

Du har intresse utav: 

 

TBST Social Media hemsida… 

 

Exempel på en Frilansare/Franchisetagare hemsida som ingår gratis… 

 

TBST Group hemsida… 

 

Exempel på Företagssidor där Kunder & Frilansare/Franchisetagare möts. 

 

Hos oss är beslutsvägarna korta och fokus ligger på lönsamhet via nöjda kunder.  

Som Franchisetagare blir Du besvarad och får alltid en bra stöttning. 

 

Välkommen med Din intresseanmälan! 

https://enklasidan.com/index.php?k=Tipsakuten
https://enklasidan.com/index.php?k=Tipsakuten
http://enklasidan.com/Demo.php
https://enklasidan.com/index.php?k=TBST_Social_Media
https://enklasidan.com/index.php?k=EIS_Bokforing_och_Administration
https://enklasidan.com/index.php?k=TBST_Group
https://enklasidan.com/Demo.php
https://enklasidan.com/Demo.php

